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PROKOPSKÉ LISTY 
MĚSÍČNÍK ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U SV. PROKOPA 

PRAHA 3 – ŽIŽKOV 
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 LITURGICKÝ KALENDÁŘ 2 
   

 

ŘÍJEN 2022    
1  so sv. Terezie od Dítěte Ježíše  památka 

2  ne 27. neděle v mezidobí   

3  po 27. týden v mezidobí   

4  út sv. František z Assisi  památka 

5  st 27. týden v mezidobí sv. Faustina Kowalska  

6  čt 27. týden v mezidobí sv. Bruno  

7  pá Panna Maria Růžencová  
památka 

první pátek 

8  so 27. týden v mezidobí   

9  ne 28. neděle v mezidobí   

10  po 28. týden v mezidobí   

11  út 28. týden v mezidobí sv. Jan XXIII.  

12  st 28. týden v mezidobí sv. Radim  

13  čt 28. týden v mezidobí   

14  pá 28. týden v mezidobí sv. Kalist I.  

15  so sv. Terezie od Ježíše  památka 

16  ne 29. neděle v mezidobí   

17  po Sv. Ignác Antiochijský  památka 

18  út SV. EVANGELISTA LUKÁŠ  SVÁTEK 

19  st 29. týden v mezidobí 1 sv.Jan de Breb. a Izák Jog.  2 sv.Pavel od Kříže.  

20  čt 29. týden v mezidobí   

21  pá 29. týden v mezidobí bl. Karel Rakouský  

22  so 29. týden v mezidobí sv. Jan Pavel II.  

23  ne 30. neděle v mezidobí   

24  po 30. týden v mezidobí sv. Antonín M. Klaret  

25  út 30. týden v mezidobí   

26  st 30. týden v mezidobí   

27  čt 30. týden v mezidobí   

28  pá SV. APOŠTOLOVÉ ŠIMON A JUDA  SVÁTEK 

29  so 30. týden v mezidobí   

30  ne 31. neděle v mezidobí   

31  po 31. týden v mezidobí sv. Wolfgang  

 
 

Poznámka: V rámci Malé liturgiky je pravidelně elektronicky rozesílán podrobný liturgický kalendář na každý měsíc.  
Noví zájemci mohou zaslat svůj e-mail na adresu:  jezekantp@centrum.cz    
 
 

První strana obálky:  Růžencový mariánský motiv (z internetu) 
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3 ÚVODNÍ SLOVO  
   

 

Milí farníci a přátelé, 
   opět vstupujeme do měsíce, který je doslova prodchnutý velkými 
světci, kteří svým životem ovlivnili a do dnešní doby ovlivňují život 
církve i světa. Zvláštním způsobem je ale tento měsíc věnován modlitbě 
svatého růžence, a to kvůli památce Panny Marie Růžencové, která nám 
připomíná, jak mocnou zbraň díky této modlitbě máme v rukou. Modlitba 
růžence zachránila v pohnutých dobách Evropu a pomohla jí upevnit její 
zakořenění v křesťanské víře. Jedním ze světců, které si budeme v tomto 
měsíci připomínat, je i sv. papež Jan Pavel II. Ti, kteří zažili jeho ponti-

fikát, jistě nezapomněli na jeho vřelý, upřímný a hluboký vztah k Matce Boží a s tím spo-
jenou lásku k modlitbě sv. růžence. 
  

 Z vyprávění těch, kteří se v jeho době účastnili biskupských synod na různá témata, jsem 
slyšel, že při vystoupeních biskupů, kterých se ve velké míře sám papež účastnil, měl vždy 
v ruce růženec, na kterém posunoval jednotlivá zrnka, a bylo zřejmé, že se ho modlí. V r. 
2002 vydal apoštolský list – Rosarium Virginis Mariae – který celý pojednává jen a pouze 
o této modlitbě a připomíná a vyzdvihuje i listy svých předchůdců papežů, kteří tuto mod-
litbu velice podporovali. Hned na začátku píše: „Růženec Panny Marie, který se vlivem 
inspirace Ducha svatého postupně vyvinul ve druhém tisíciletí, je oblíbenou modlitbou 
mnoha světců, která je doporučována učitelským úřadem. Ve své jednoduchosti a hloubce 
zůstává také v tomto právě započatém třetím tisíciletí modlitbou s velkým významem, je-
jímž posláním je přinášet plody svatosti. Výborně se hodí k duchovní cestě křesťanství, jež 
ani po dvou tisících letech neztratilo nic ze svěžesti svých počátků, a jež je Božím Duchem 
povzbuzováno, aby „vplulo na širé moře“ (duc in altum!) a neustále hlásalo, ba „hlasitě 
volalo“ do světa, že Kristus je Pán a Spasitel, „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6), „cíl lid-
ských dějin a bod, v němž se sbíhají tužby dějin a civilizace“ (RVM 1). V tomto listě se 
sám papež vyznává z velké lásky k růženci, který ho od mládí provázel jeho životem. Ve 
svém pontifikátu musel řešit mnoho velice náročných a složitých problémů, které doslova 
a do písmene hýbaly světem. Ukončení studené války a nástup svobody ve střední a vý-
chodní Evropě, válka na Balkáně a vstup Církve do 21. století. To jsou jen některá z vel-
kých výzev, které před ním stály. Všechny je svěřoval do rukou Panny Marie, a to zvláště 
v modlitbě sv. růžence. Dnes, kdy je válka přítomná již v Evropě a stále hrozí její rozšíření, 
je o to více na místě, prosit za pomoc a ochranu Matku Boží. Jak víme zcela jistě z dějin, 
Ona již vícekrát zachránila křesťanskou Evropu před ničivými vpády cizích mocností. Není 
jí nic nemožného a Bůh jí nic neodmítne, protože je jeho Matkou.  
 

 Vtiskněme tento měsíc modlitbu sv. růžence více do našeho osobního duchovního ži-
vota, a to nejen s prosbou o pomoc za celosvětový mír, ale i s osobní prosbou o proměnu 
svého života, protože mír ve světě začíná mírem v lidských duších, který dává jedině Bůh. 
Měsíc říjen začínáme i památkou na sv. Terezičku, která je úžasným příkladem prosté, 
absolutně čisté a skoro až dětské lásky k Pánu Ježíši, která ale vrcholí ochotou přijmout 
vždy a vše podle vůle Boží pro jeho větší slávu, ale zvláště proto, že ho chci opravdově 
milovat. Prošla si mnoha bolestmi, a to ne pouze fyzickými, ale i lidskými při nepochopení 
od svých nejbližších spolusester, a přesto je s plným rozhodnutím chtěla vždy milovat jako 
miluje náš Pán. Prosme Matku Boží, aby nám právě modlitba sv. růžence pomohla růst 
v plné ochotě odevzdávat sebe každý den pro lásku k Pánu Ježíši, a my jsme stále více 
toužili žít pouze pro něho a jeho slávu. 
 

 V modlitbě vás provází a žehná     
P.Vít 

  



 

 AKTUALITY 4 
 

 

  Modlitba růžence v říjnu   
30 minut před každou mší sv. 

 

  Hovory o víře pro katechumeny a hledající 
neděle 2., 9., 16., 30. října 18:00 Farní centrum 
 

  Sbírka na splátku farního úvěru 
neděle 2. října – všechny kostely   

 

  Výstav Nejsvětější svátosti 
čtvrtek 6. října 18:00 a následně tichá adorace do 20:00 
 

  Výročí posvěcení kostela sv. Anny (1911) 
sobota 8. října – mše sv. 8:00  - u sv. Anny (!) 
 

  Úklid kostelů 
sobota 8. října – všechny kostely (mše sv. 8:00 u sv. Anny) 

 

  Modlitební skupina 
pondělí 10. října 19:00 Farní centrum 

 

  Malá liturgika  
1. a 3. pondělí v měsíci v 18:45 Farní centrum (od 17. října do konce dubna) 
 

  Biblická hodina 
čtvrtek 18:50 ve Farním centru (od 20. října) 

 

  Sbírka na misie 
 neděle 23. října – všechny kostely. 
 

  Setkání ministrantů 
neděle 30. října 17:00 Farní centrum 
 
 

 

Podzimní humanitární sbírka 
 Milí  farníci, přátelé,   

      nastalpodzim a s tím také termín sbírky, kterou organizujeme ve spo-
lupráci s Diakonií Broumov.  Doufáme a věříme, že konání sbírky neohrozí žádná  zdra-
votnická opatření, za což se usilovně modlíme. Sbírku uskutečníme   opět v  prosto-
rách  bývalého skladu Diakonie Broumov, Prokopova ul. č.4/216, ve dvoře,  v Praze na 
Žižkově. Tyto prostory nám laskavě zapůjčuje Českobratrská církev evangelická, za což 
děkujeme vstřícnosti místního pana faráře Pavla Kaluse. 
   

Přjímáme: oblečení, domácí textil, nádobí – použitelné - i jednotlivé kusy,  zánovní  
boty, hračky, hygienické potřeby, deky, polštáře, lůžkoviny, které se mohou dobře 
upotřebit v jiných domácnostech nebo domovech. Vybíráme pouze malé elektrospo-
třebiče – varné konvice, žehličky, jenom funkční.   
Větší spotřebiče  jako rádia, televize, PC apod. přijímat vzhledem k zákonu o likvidaci 
nebezpečného odpadu nemůžeme.  
 

Budeme se na vás těšit v pátek 21. října v době  od 13 do 18 hodin a v sobotu 22. 
října od 10 do 16 hodin. 
Kdo by chtěl pomoci při vybírání věcí, může se přihlásit u Libuše Janovské, 
tel.736242333. 
      za Farní charitu:        za Diakonii Broumov: 
      Anna Velková         Marta Pešková 
 

 

  



 

5 UDÁLOSTI V CÍRKVI  
   

 

 Omluva obětem zneužívání 26. 8. 2022 

Jak v církvi předcházet sexuálním deliktům a jak jednat v případě, že k nim dojde? Odpo-

vědi na tyto otázky hledali v Olomouci odborníci zastupující církev i státní instituce a také 

laická veřejnost. Vrcholem konference byla mše svatá, při které biskup Zdenek Wasser-

bauer přednesl omluvu za tyto činy jménem České biskupské konference. 

 Jmenování nových kardinálů 28. 8. 2022 

Papež František jmenoval 20 kardinálů, z nichž 16 by nyní mělo právo volit papeže, pro-

tože jim ještě nebylo 80 let. Podobně jako v předchozích letech papež vybíral především 

mezi představiteli církve mimo Evropu. Své zástupce budou ve sboru kardinálů nově mít 

Mongolsko, Paraguay, Singapur a Východní Timor. 

 Svatý otec pro zrušení trestu smrti 1. 9. 2022 

Ve svých modlitebních úmyslech na měsíc září papež František  zdůraznil nepřijatelnost 

trestu smrti, který už byl zrušen ve 170 státech, ale stále se uplatňuje v 55 zemích na všech 

kontinentech: „Je morálně neadekvátní. Společnost nesmí připravit o možnost nápravy ty, 

kteří se dopustili trestného činu." 

 Papež o uchování závaznosti zpovědního tajemství 8. 9. 2022 

Papež František řekl svým spolupracovníkům, že je odhodlán odolat jakémukoli tlaku na 

zrušení zpovědní pečeti, a to i v případě sexuálního zneužívání nezletilých. Pečeť vyznání 

je podle něj entita a ta je nedotknutelná.  

 V Německu nebyla odsouhlasena změna  morálky církve 12. 9. 2022 
   

Ve dnech 8.-10. září se ve Frankfurtu nad Mohanem se konalo IV. plenární zasedání ně-

meckého reformního procesu Synodální cesta. Byly odhlasovány texty Ženy ve službách a 

úřadech v církvi, Nové hodnocení homosexuality v nauce církve a Základ služby církve. 

Naopak dokument o změně sexuální morálky v církvi nebyl přijat – chyběl potřebný počet 

hlasů biskupů. 

 Slavnostní bohoslužba v basilice sv. Ludmily na Vinohradech 17. 9. 2022 
   

16. září se v odpoledních hodinách konala slavná mše svatá, na jejímž začátku bylo vyhlá-

šeno apoštolské breve, kterým byl kostel povýšen na basiliku minor," Vinohrad-

ský chrám ozdobí insignie, které symbolizují jeho povýšení. Na závěr bohoslužby byly od-

haleny desky se zkříženými klíči -   papežským znakem u vchodu do chrámu sv. Ludmily.   

 Kongres představitelů světových náboženství 17. 9. 2022 
   

V Kazachstánu se konal v září 2022 Kongres představitelů tradičních světových 

náboženství, kterého se zúčastnil i papež František. Účastníci Kongresu odsoudili 

zvyšování světového napětí a vyzvali ke vzájemné spolupráci na náboženské, politické i 

ekonomické úrovni. 

 Vatikánská cyklistika na mistrovství světa 20. 9. 2022 

Mezinárodní cyklistická unie uznala r. 2021 vatikánský sportovní svaz 

Athletica Vaticana za oficiálního člena, a tak se vatikánští cyklisté  

účastní mistrovství světa v silniční cyklistice 2022 v Austrálii. Cyklis-

tický tým vede nizozemský cyklista Rien Schuurhuis. 
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 FARNÍ POUŤ 6 
   

 

Pouť ke sv. Ludmile do baziliky sv. Jiří v Praze na Hradčanech 
 

P. Vít Uher 
 

 V sobotu 17. 9., den po památce sv. Ludmily 
jsme vyrazili na pouť k jejímu hrobu do baziliky 
sv. Jiří na Hradčanech. Vyšli jsme z Malostran-
ského náměstí, kde se sešly na začátek 4 rodiny 
s nejmenšími a nedávno pokřtěnými dětmi a jed-
ním, které bude pokřtěno v následujícím měsíci. 
Vydali jsme se Nerudovou ulicí vzhůru na Praž-
ský hrad. Kvůli záplavě turistů a malému místu 
jsme se tentokrát nemohli modlit po cestě sv. rů-
ženec, a tak jsme pouze udělali jednu zbožnou 
„zastávku“ v kostele sv. Kajetána, který v sou-
časné době spravuje arcidiecézní charita Praha. 
  Když jsme dorazili na prostranství před arci-
biskupský palác, tak jsme se „pokochali“ krás-

ným výhledem na Prahu a též našli věžičku našeho farního kostela. I když předpovědi počasí ne-
věstily nic dobrého, přesto nám nepršelo, a dokonce vykouklo i sluníčko, což nás velmi potěšilo. Pak 
jsme úspěšně prošli kontrolními rámy a vešli do vnitřního areálu Pražského hradu. Když jsem pro-
cházel rámy, tak se mě dotyčný voják zeptal, jestli jsem kněz a jestli mu mohu vysvětlit, proč při mši 
sv. na začátku prosíme o odpuštění svých hříchů. To jsem to velice rád udělal a on spokojeně po-
děkoval. Opět jsem se přesvědčil, že můžeme vydávat svědectví o našem Pánu vždy a na každém 
místě. Pak jsme prošli kolem katedrály, kde jsem spolu se 6 ministranty vešel postranním vchodem 
do sakristie a chlapci si mohli vybrat ministrantské oblečení, ve kterém následně sloužili při mši sv.  
 Pak jsme dorazili do baziliky, kde bylo potřeba připravit ozvučovací zařízení, a během toho jsme 
se nakonec mohli pomodlit celý růženec, a tak doplnit to, co jsme nemohli udělat během putování 
Nerudovou ulicí. Kdosi se mně zeptal, jestli jsem již někdy sloužil v této bazilice mši sv. a já musel 
konstatovat, že sám ještě nikdy, jenom jsem jednou koncelebroval. Byla to tedy i pro mě taková 
„primice“ u hrobu sv. Ludmily. To, že jsme mohli mít baziliku zcela pro sebe, podtrhovalo hlubší 
prožívání blízkosti naší národní světice a vnoření se do dějin našeho národa. Na mši sv. dorazily 
ještě další rodiny a další farníci, takže nás nakonec bylo kolem 40 účastníků. Mši sv. jsem obětoval 
zvláště za všechny rodiny z naší farnosti a též i za všechny farníky.  
 Po mši sv. jsme mohli vyslechnout díky Tomáši Havelkovi, PhD.  zasvěcený a zajímavý výklad o 
historii kláštera sv. Jiří a literárních spisů, které s ním jsou spojeny. Nakonec mohl každý z nás při-
stoupit ke hrobu sv. Ludmily a prosit za své osobní úmysly. Do baziliky jsme vešli v 17.15 a odcházeli 
pár minut před 19,. takže jsme si mohli toto mimořádné místo opravdově užít.  
 Jsem velmi rád, že jsme mohli prožít tak příjemné odpoledne v blízkosti jedné z největších světic 
našeho národa.  

  



 

7 PROMLUVA  
 

 
 

 

 

Promluva sv. Josemaría Escrivá z Velikonoční neděle 26. 3. 1967 
  4. část                                   uspořádal P. Vít Uher 
 

 S autoritou Boha a s láskou člověka přijímá Pán apoštoly, kteří, udivení plody své 
první mise, mu vyprávějí o prvních výsledcích svého apoštolského působení:  
 Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte (Mk 6,31). Podobná 

scéna se opakuje ke konci Ježíšova pobytu na zemi, krátce před nanebevstoupe-

ním: Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. 
Ježíš se jich zeptal: „Dítky, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli mu: „Nemáme.“ On 

jim řekl: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, a najdete.“ Hodili ji tedy, a nemohli ji už 

ani utáhnout pro množství ryb. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: 
„Pán je to!“ (Jan 21,4–7). A na břehu je očekává Bůh. Když vystoupili na zem, viděli 

tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu a (vedle) chléb. Ježíš jim řekl: „Přineste ně-
kolik ryb, které jste právě chytili.“ Šimon Petr vystoupil a táhl na zem síť plnou vel-

kých ryb, (bylo jich) stotřiapadesát. A přesto, že jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Je-

žíš je vyzval: „Pojďte snídat!“ Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ 
Věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu (Jan 21,9–13). 
  

 Takovou ohleduplnost a lásku projevuje Ježíš nejen vůči malé skupině učedníků, 
ale vůči všem. Vůči zbožným ženám, vůči představitelům velerady, jako byl Nikodém, 
i vůči publikánům, jako byl Zacheus, vůči nemocným i zdravým, vůči zákoníkům i 
pohanům, vůči jednotlivcům i vůči zástupům. Evangelia nám vyprávějí o tom, že Ježíš 
neměl kam hlavu složit, ale také o tom, že měl důvěrné a milované přátele, kteří by ho 
rádi přivítali ve svém domě. Evangelia mluví o jeho soucitu s nemocnými, o jeho bo-
lesti nad nevědomými a mýlícími se, o jeho rozhořčení nad přetvářkou. Ježíš pláče po 
smrti Lazara, rozzlobí se na kupce, kteří znesvěcují chrám, je dojat bolestí vdovy 
z Naimu. Každé toto lidské gesto je i gestem Božím. V Kristu totiž přebývá celá plnost 
božství tělesně (Kol 2,9).  
  

 Kristus je Bůh i člověk, člověk pravý, dokonalý – a ve svém lidství nám dává poznat 
své božství. Když si připomínáme tuto lidskou ohleduplnost Krista, který slouží dru-
hým, nechceme jen popisovat nějaký způsob chování. Objevujeme tím Boha. Každý 
Kristův skutek má transcendentální hodnotu: dává poznat, jaký je Bůh, vyzývá nás, 
abychom uvěřili v Boží lásku, která nás stvořila a chce nás učinit svými důvěrnými 
přáteli. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal 
a zachovali tvoje slovo. Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe (Jan 17,6–7), 
zvolal Ježíš ve své velekněžské modlitbě, kterou nám zaznamenal evangelista Jan.  
  

 Proto také Ježíšovo chování vůči lidem nezůstává u pouhých slov nebo povrchních 
skutků. Ježíš bere člověka zcela vážně a chce mu dát poznat božský smysl jeho života. 
Ježíš umí klást požadavky, ukazovat každému člověku jeho povinnosti, zbavovat ho 
pohodlnosti a konformismu, aby ho dovedl k poznání nejsvětějšího Boha. Ježíše do-
jímá hlad a bolest, ale především ho dojímá nevědomost. Uviděl velký zástup a bylo 
mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha vě-
cech (Mk 6,34). 
  



 

 HLAS PETROVA NÁSTUPCE 8 
   

 
 

 

VÝŇATEK Z KATECHEZE PAPEŽE FRANTIŠKA 
 

PO APOŠTOLSKÉ CESTĚ DO KAZACHSTÁNU 
 

ZÁŘÍ 2022  
 
 

 Minulý týden jsem byl v Kazachstánu. Hlavním důvodem cesty byla účast na Kon-
gresu představitelů světových a tradičních náboženství. Tuto iniciativu již dvacet let 
realizují úřady země, která se světu představuje jako místo setkávání a dialogu, v tomto 
případě na náboženské úrovni, a tedy jako protagonista podpory míru a lidského bra-
trství. Jednalo se o sedmý ročník tohoto kongresu. Země, která má 30 let nezávislosti, 
již uspořádala sedm takových kongresů – každé tři roky. Znamená to stavět nábožen-
ství do středu úsilí o budování světa, kde si navzájem nasloucháme a respektujeme se 
v rozmanitosti. A to není relativismus, ne: je to naslouchání a respektování. A zásluhu 
na tom má kazašská vláda, která se osvobodila od jha ateistického režimu a předkládá 
tento návrh týkající se náboženství a politiky, aniž by je směšovala nebo oddělovala, a 
jasně odsuzuje fundamentalismus a extremismus. Je to vyvážená pozice jednoty. 
    

Kongres projednal a schválil závěrečné prohlášení, které navazuje na prohlášení o lid-
ském bratrství podepsané v únoru 2019 v Abú Zabí. Rád bych tento krok vpřed inter-
pretoval jako plod cesty, která sahá daleko do minulosti: mám samozřejmě na mysli 
historické mezináboženské setkání za mír, které svolal svatý Jan Pavel II. v Assisi v 
roce 1986, tolik kritizované lidmi, kterým chyběla prozíravost; mám na mysli prozí-
ravý pohled svatého Jana XXIII. a svatého Pavla VI. a také velké osobnosti jiných 
náboženství – zmíním jen Mahátmu Gándhího. Ale jak bychom mohli nevzpomenout 
na tolik mučedníků, mužů a žen všech věků, jazyků a národů, kteří zaplatili životem 
za svou věrnost Bohu, míru a bratrství? Víme, že slavnostní chvíle jsou důležité, ale 
pak je to každodenní nasazení, je to konkrétní svědectví, které buduje lepší svět pro 
všechny. 
 

 Co se týče církve, potěšilo mě, že jsem se setkal se společenstvím šťastných, radost-
ných a nadšených lidí. Katolíků je v této rozlehlé zemi málo. Ale tento stav, je-li pro-
žíván s vírou, může přinést evangelijní plody: především blahoslavenství maličkosti, 
být kvasem, solí a světlem, spoléhat se pouze na Pána, a ne na nějakou formu lidské 
důležitosti. Početní nevýraznost navíc vybízí k rozvíjení vztahů s křesťany jiných vy-
znání a také k bratrství se všemi. Tedy malé stádo, ano, ale otevřené, ne uzavřené, ne 
bránící se, ale otevřené a důvěřující působení Ducha svatého, který volně vane, kam 
chce a jak chce. Připomněli jsme si také tu temnou část, mučedníky: mučedníky tohoto 
svatého Božího lidu, protože trpěli desítky let ateistického útlaku až do osvobození 
před 30 lety, muže a ženy, kteří tolik trpěli pro víru během dlouhého období pronásle-
dování. Vražděni, mučeni, vězněni pro víru. 
 

 S tímto malým, ale radostným stádcem jsme slavili eucharistii, opět v Nur Sultanu, 
na nádvoří výstavy Expo 2017, obklopeni supermoderní architekturou. Byl to svátek 
svatého Kříže. A to nás nutí k zamyšlení: ve světě, kde se prolíná pokrok s úpadkem, 
zůstává Kristův kříž kotvou spásy: znamením naděje, která nezklame, protože je zalo-
žena na lásce Boha milosrdného a věrného. Jemu patří náš dík za tuto cestu a naše 
modlitba, aby přinesla bohaté ovoce pro budoucnost Kazachstánu a pro život putující 
církve v této zemi. 
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PŘIDEJTE SE  
K FARNÍMU MODLITEBNÍMU SPOLEČENSTVÍ 

 

 V letošním roce jsme se při farní části sy-
nody o synodalitě shodli na potřebě mít mod-
litební společenství, tedy čas, kdy budeme 
moci přednášet své modlitby a podělit se o ně 
s dalšími farníky. Tato aktivita má krom ji-
ného prohloubit duchovní život a mezilidské 
vztahy v naší farnosti.  
 

 Počínaje od září se tak můžeme každé 
druhé pondělí v měsíci sejít po mši svaté 

(tedy od 19:00) ve Farním centru (Čajkovského 36, Praha 3) a sdílet své děkovné 
i prosebné modlitby.  
 

 Rád bych Vás touto cestou vyzval, abyste se mezi nás nebáli přijít. Není nutné říkat 
vůbec nic, ani není nutná pravidelná účast, ale i touto formou naše společenství pod-
poříte a třeba to pomůže vylepšit i Vaši osobní modlitbu.  
Pokud se však účastnit nemůžete, svěřte nám své úmysly na papírku, který můžete 
vhodit do tzv. schránky na modlitby, jež se nachází v zadní části všech tří kostelů 
naší farnosti. 
 

 Těšíme se, že Vás uvidíme při dalším setkání, které se uskuteční 10. 10. 2022. 
 

Ladislav Klíma, koordinátor 
 

 

 

MALÁ LITURGIKA 
 

 Již 12. ročník Malé liturgiky bude probíhat od 17. října 2022 do 17. dubna 2023. 
Budeme se setkávat každé 1. a 3. pondělí v měsíci  od 18:45  ve Farním centru 
a společně si objasňovat to, co se nám na katolické liturgii římského obřadu zdá 
na první pohled nejasné nebo někdy snad snad i těžko pochopitelné, popřípadě 
se seznámíme i s některými novými prvky (pokud budou do liturgie zařazeny) a 
objasníme si i postup při zavádění těchto prvků do liturgického života Církve. 
 

 Některé přednášky převezmou ti, kteří ať už z profesního hlediska nebo i z 
hlubšího osobního zájmu precizně ovládají i jiná zajímavá témata se vztahem k 
liturgii (již v minulosti měla úspěch např. odborná pojednání o matematických 
modelech použitelných v liturgii nebo o náboženském životě v Japonsku).  Vzhle-
dem k delšímu časovému horizontu není ještě možné podrobně rozvrhnout 
všechna témata, zvlášť pokud se týká externích přednášejících, termíny budou 
rámcově stanoveny po prvním setkání – i s ohledem na případné návrhy účast-
níků. 
 

 Dle dlouholeté praxe budou i letos před každým setkáním rozesílána písemná 
tématická schémata s obsahem přednášky (noví zájemci mohou zaslat svoji elek-
tronickou adresu na: jezekantp@centrum.cz ). 

Antonín Ježek     
 

  

mailto:jezekantp@centrum.cz
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                          Gertrud von Le Fort:  VĚČNÁ ŽENA                        část  2 
zpracovala Mgr. Tereza Kahounová 

 

 

(Životopisné údaje o autorce knihy jsou uvedeny v PL 352.) 
 

Závoj 
 

 Závoj je symbolem ženství – všechny velké formy ženina života ukazují postavu 
ženy zahalenou. To nám vysvětluje, proč největší tajemství křesťanství vcházejí do 
stvořeného světa nikoliv skrze muže, ale skrze ženu: zvěstování vánočního poselství 
Marii se opakuje ve velikonočním poselství Magdaleně; tajemství Letnic však ukazuje 
muže v postoji žensky přijímajícím. Církev sama vyjadřuje tuto souvislost tím, že při 
bohoslužbě – i při oddavkách – odkazuje ženu na stranu evangelia. Ale i její vlastní 
význam se osvětluje z postavy Marie. Zjev Panny odhaluje prabuňku církve: prvním 
sídlem spasení na světě bylo lůno ženy-matky. Od Marie se datuje krásné jméno 
matky pro církev. 
 

 Motiv ženství zní celým stvořením. Vznáší se jako jemné, vzdálené preludium nad 
otevřeným lůnem panenské země. Vznáší se v pustině nad dojemnou zvířecí matkou, 
která ve své mateřskosti skoro rozráží hranice své zvířeckosti. Vznáší se nad milova-
nou nevěstou a manželkou, vznáší se slavně nad každou lidskou matkou – každá je 
přezařována dítětem. Lze ho však rozeznat ještě i v milence, která sebou smyslně 
plýtvá. Vznáší se nad nejnepatrnějším rozdáváním, nad nejmenší, nejdětštější dobro-
tou, ba vznáší se dokonce nad pouhou tuchou této dobroty. Zvedá se ze sféry přiro-
zené do oblasti duchovní a nadpřirozené: kdekoliv žena je v hloubi nitra sama sebou, 
není sama sebou, oddává se. Ale kdekoliv se oddává, je také nevěstou a matkou. Ře-
holnice, která se obětuje zbožnému vzývání, milosrdenství, misii, má titul mater; má 
ho jako virgo mater.  
 

 Je hluboce pochopitelné, že nejúžasnější výkony, které ženy vykonaly, jsou vázány 
na sféru religiozity. Svatá Kateřina Sienská dostala za úkol přivést papeže z Avignonu 
zpátky do Říma a úkol splnila; svaté Johance byla dokonce svěřena bitevní korouhev. 
Ale právě o těchto mimořádných příkazech nejvyšší měrou platí, že je žena dostává 
jen jako nevěsta, tj. pod závojem. Závoj je přímo průkazem každého velikého žen-
ského poslání. Proto také svatá Kateřina Sienská není přítomna vjezdu papeže do 
Říma; svatá Jana přijala svůj závoj v plamenech hranice. 
 

 Z motivu závoje vyplývá, že ženinou věcí je v prvé řadě všechno, co je malé, nepa-
trné, všechno, co patří do sféry lásky, dobroty, slitování, opatrování a chránění, tedy 
všechno, co je vlastně skryté a na světě zpravidla zrazené. Proto ani doby, které ženu 
zatlačují z okruhu veřejného života, nebývají nikterak na újmu metafyzickému vý-
znamu; dokonce je pravděpodobné, že právě tyto doby – aniž jsou si toho většinou 
vědomy – vrhají na misku vah světa nesmírné závaží ženství. 
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JAN XXIII. 
28. říjen 1958 – 3. červen 1963 

* 1881 Itálie, vl. jm. Angelo Roncalli   
   

 

 Narodil se jako syn chudého pachtýře Giovanniho Battisty Roncalliho a jeho ženy Ma-
rianny. Na kněze byl vysvěcen v roce 1905. V roce 1915 byl odveden do italské armády 
jako ošetřovatel a kaplan.  
  

V roce 1925 jej papež Pius XI. vysvětil na biskupa a vyslal jej jako apoštolského visitá-
tora do Bulharska. Zde se projevilo jeho diplomatické nadání a schopnosti. V letech 1935–
1944 zastával post apoštolského delegáta v Turecku a Řecku. V září 1929 se zúčastnil vel-
kolepých oslav Svatováclavského milénia v tehdejším Československu.   

 Během 2. světové války vyvinul velké úsilí na pomoc lidem postiženým válkou. Vyjednal 
se západními spojenci přísun humanitární pomoci  pro Němci okupované Řecko. S neofi-
ciální pomocí německého velvyslance v Turecku  dokázal zabránit Turkům ve vydání ně-
kolika set Židů  zpět do Německa. V roce 1944 ho papež Pius XII. jmenoval apoštolským 
nunciem v Paříži. Brzy se mu podařilo normalizovat dosud napjaté vztahy a zredukovat 
požadavky francouzské vlády na odvolání 33 údajně kolaborujích biskupů a arcibiskupů na 
3 skutečně kolaborující. Během svého pobytu ve Francii byl jmenován kardinálem. Krátce 
poté se stal patriarchou Benátek. 
  

 Dne 28. října 1958 jej konkláve kardinálů nečekaně zvolilo nástupcem po papeži Piu 
XII. Předpokládalo se, že vzhledem k vysokému věku a chatrnému zdraví bude papežem 
spíše přechodným. Zvolil si jméno Jan XXIII. (Jméno Jan bylo naposledy použito v 15. sto-
letí jedním ze vzdoropapežů (Baldassare Cosa – Jan XXIII., na něhož se nebere při číslování 
zřetel).  
 

 Jan XXIII. se ukázal být radikálně jiný než jeho předchůdci. Byl známý svým smyslem 
pro humor, nekonvenčností a zanedbáváním protokolu a bezpečnostních opatření.  
Jan XXIII. omezil konfrontační antikomunistický kurs svých předchůdců a navázal na jejich 
úsilí v boji za mír ve světě a v oblasti ekumenismu. Omezil mnoho ceremoniálních zvyklostí 
a zrušil několik set let platnou kvótu omezující počet kardinálů na 70. Svolal druhý vati-
kánský koncil, který měl přiblížit katolickou církev modernímu světu, a jeho první polovině 
předsedal. V jeho průběhu zemřel na rakovinu žaludku. 
  

Papež Jan Pavel II. r. 2000 prohlásil Jana XXIII. za blahoslaveného. Papež František v r. 
2013 přijal návrh Kongregace pro svatořečení, aby byl Jan XXIII. prohlášen za svatého. Sva-
tořečen byl společně s Janem Pavlem II. dne 27. dubna 2014.  
 

 

Mezi nejvýznamnější encykliky Jana XXIII. patří: 
 

Ad Petri cathedram (1959) -  zaměřuje se v duchu lásky na pravdu, jednotu a mír, obsahuje několik 
odkazů na plánovaný Druhý vatikánský koncil, který začal v r. 1962. 
Mater et Magistra (1961)   – o nejnovějším vývoji života společnosti a jeho utváření ve světle křes-
ťanského učení. 
Aeterna Dei sapientia (1961) – navrhuje sjednocení křesťanských zemí proti prosazování komu-
nismu a sekularismu.  
Pacem in terris (1963) – tzv. „mírová encyklika o míru mezi všemi národy v pravdě, spravedlnosti,  
lásce a svobodě. 
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Vatikánská Švýcarská garda 
 

 

Papežská švýcarská garda (Pontificia Cohors Hel-
vetica)  oficiálně vznikla roku 1506 a jako jediná fun-
guje dodnes. Již papež Sixtus IV. (1471–1484) požádal 
Švýcarskou konfederaci o vojáky. Významný pro dě-
jiny gardy je zejména papež Julius II. (1503–1513), 
který požádal o poskytnutí stálé dvousetčlenné po-
sádky švýcarských gardistů. První gardisté přišli  
do Říma 22. ledna 1506 a toto datum je pokládáno za 
datum vzniku papežské gardy. 
V současnosti má garda 110 mužů. Jde o nejmenší, nejstarší, nejbarevnější a nejfotogra-
fovanější oficiální armádu na světě. Funguje zejména jako reprezentativní hradní stráž a 
ochranka papeže a je jedním ze symbolů Vatikánu. 
Příslušníkem se může stát pouze svobodný Švýcar – katolík ve věku 19–30 let a vyšší než 
174 cm. Gardisté se mohou oženit, pokud jsou starší 25 let, odsloužili v gardě minimálně 
tři roky a upsali se na další tři roky služby a mají nejméně hodnost desátníka. 
 

Uniforma: Členové Švýcarské gardy chodí v nápadných barevných uniformách renesanč-
ního původu.Dnešní úprava pochází  z roku 1914. V současné době se uni-
formy šijí v Třešti u Jihlavy. Při běžné stráži nosí gardisté k uniformě černý 
baret a bílé rukavice. Při nepříznivém počasí stráže oblékají přes uniformy 
tmavě modrý plášť bez rukávů. Při slavnostnějších příležitostech mění bílý 
límec za plisovaný nákrčník a baret za morion (přilba) se znakem Julia II. Ten 
je ozdobený pštrosím perem podle hodnosti a funkce. 

 

Prapor: Vychází ze švýcarské tradice 18. století a v současné podobě se užívá od 
roku 1913. Je čtvercový, o straně 2,2 m, rozdělený bílým křížem na čtyři 
pole. Ve středu je umístěn znak aktuálního velitele gardy. V prvním poli je 
znak vládnoucího papeže),  druhé a třetí pole obsahuje 5 pruhů v barvách 
švýcarské gardy (modrá, žlutá, červená), ve čtvrtém poli je umístěn 
znak Julia II., který Švýcarskou gardu založil. Prapor se mění pokaždé s no-
vým papežem či velitelem gardy. Heslem gardy je „Odvaha a věrnost“. 

Výzbroj: Vedle velmi nápadné reprezentativní a ceremoniální funkce plní švýcarská garda 
standardní funkci ochranky papeže a ozbrojených sil Vatikánu a její muži procházejí ná-
ročným výcvikem. Vedle spíše ceremoniálních zbraní (gardisté tradičně používají hala-
partnu a dlouhý meč, důstojníci mají rapír nebo šavli) má garda ve výzbroji i mo-
derní palné zbraně. 
 

 

Krása světa je Kristův úsměv pro nás  
přicházející skrze hmotu. 

Simone Weilová (Francie), 1909-1943  

Člověk, který umí děkovat i za maličkosti, 
bývá většinou spokojený, 

protože nic nepovažuje za samozřejmost. 
biskup Karel Herbst (* 1943) 

 
 
  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolicismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihlava
https://cs.wikipedia.org/wiki/1913
https://cs.wikipedia.org/wiki/Me%C4%8D


 
 
 

 

13 POEZIE MODLITBY  
 

 

 
 
 

2. října 
sv. Andělů Strážných   
hymnus Angelum pacis  

7. října 
Panny Marie Růžencové 

hymnus Te gestientem gaudiis 

Anděla míru, Michaela, Kriste, 
prosíme, sešli v náš chrám, ať se jistě 
příchodem jeho častým hojně množí 
v nás dary Boží. 

Velebme Pannu vznešenou, 
jak radost v srdci mající, 
tak mečem bolu zraněnou, 
tak věčnou slávou zářící. 

Statečný anděl Gabriel, náš vůdce, 
ať od nás vzdálí pradávného svůdce 
a navštěvuje často naše chrámy 
a svůj lid chrání. 

Buď zdráva, ty, jež radost máš, 
když počneš, když navštívit jdeš, 
když Syna zrodíš, v oběť dáš 
a když jej, Matko, nalezneš. 

Ať z nebe přijde lékař naší spásy, 
Rafael, anděl, zvláště v tyto časy 
uzdravit choré, všechny naše činy 
vést vnuknutími. 

Buď zdráva, když se bolem chvíš 
se Synem v jeho úzkostech, 
když vidíš biče, trní, kříž, 
Královno mučedníků všech. 

Kriste, ty skvoste všech andělů v ráji, 
dej, ať nám stále ve všem pomáhají, 
abychom svaté Trojici vždy s nimi 
mohli pět hymny. Amen. 

Buď sláva tobě, Ježíši, 
zrozený z Panny nejčistší, 
i Otce, Ducha milosti 
ať věčně všechno tvorstvo ctí. Amen. 

 

RŮŽENCOVÁ SLAVNOST 
 

 
Dürerův obraz, malovaný roku 1506 pro kostel San 
Bartolomeo v Benátkách, představuje ideální slav-
nost růžencového bratrstva. Madona s Ježíškem, sv. 
Dominik a andělé udělují věřícím požehnání v po-
době věnců z růží. Všichni jsou shromážděni syme-
tricky kolem Madony – vpravo zástupci církevní 
moci, v jejichž čele klečí papež, nalevo reprezentanti 
moci světské. Růžencová slavnost vzbuzovala v 
kostele stále větší pozornost. Proto malbu roku 1606 
zakoupil císař Rudolf II., který ji dal odvézt do Prahy. 
Dnes je v majetku Národní galerie. 
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ALŽBĚTA II. 
*21. dubna 2026     + 8. září 2022 

královna Spojeného království 

Velké BritánIe a Severního Irska 
 

   

 

Alžběta II. (celým jménem Elizabeth Alexandra Mary Windsor) byla v letech 1952–
2022 vládnoucí královnou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a formální 
hlavou 15 nezávislých států označovných jako Britské společenství národů (Antigua a Bar-
buda, Austrálie, Bahamy, Belize, Grenada, Jamajka, Kanada, Nový Zéland, Papua Nová 
Guinea, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Šalomounovy os-
trovy, Tuvalu a Spojené království Velké Británie a Severního Irska).  
Byla také nejvyšší představitelkou anglikánské církve.  
Britskou královnou se stala ve svých 25 letech po smrti svého otce Jiřího VI. dne 6. února 
1952. V dlouhém období její vlády došlo k zániku Britského impéria a následnému 
vzniku Commonwealthu. V září 2015 překonala v délce vlády svoji praprababičku, brit-
skou královnu Viktorii, a stala se tak nejdéle vládnoucím panovníkem v  britských ději-
nách. Od října 2016, po smrti thajského krále Pchúmipchona Adunjadéta (Rámy IX.), byla 
také nejdéle vládnoucím žijícím monarchou na světě.  
Alžběta, pocházející z windsorské dynastie, se roku 1947 provdala za prince Philipa, poz-
dějšího vévodu z Edinburghu, se kterým měla čtyři děti. Její manžel zemřel 9. dubna 2021. 
Byla dvanáctinásobnou prababičkou.  
 

Královna Alžběta a vztahy mezi Spojeným královstvím a Svatým stolcem 
(zdroj: Vaticans news) 

Ke každému z papežů, s nimiž se setkala, chovala velký respekt. Když se setkala s papežem 
Františkem, bylo to opravdu vřelé a spontánní setkání a byl to skutečný projev vzájemné 
úcty, který se odráží i v poselství, které papež František zaslal k její smrti.  
Je to ocenění trvalé snahy, kterou osobně vkládala do budování vzájemných vztahů s pěti  
papeži za dobu její vlády, přičemž její první setkání bylo s papežem Piem XII. v roce 1951 
(ještě jako korunní princezna) a poslední s papežem Františkem v roce 2014. Tato setkání 
vždy odrážela srdečné a přátelské vztahy mezi Británií a Svatým stolcem. 
Ve vánočním rozhlasovém poselství v r. 2002 řekla: 
"Vím, jak moc spoléhám na svou vlastní víru, která mě provází dobrými i zlými časy; 
každý den je novým začátkem. Vím, že jediný způsob, jak žít svůj život, je dělat to, co je 
správné,  dát ze sebe to nejlepší ve všem, co den přináší, a důvěřovat Bohu." 
 

Dne 15. září 2022 se ve svatovítské katedrále za účasti pražského arcibiskupa, prezidenta 
republiky a dalších významných osobností uskutečnila ekumenická modlitba za zesnulou 
královnu.  
V Londýně se pohřbu královny 19. září 2022 zúčastnil jako zástupce papeže Františka arci-
biskup Paul Richard Gallagher, sekretář pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi. 
  



 
 

15 DUCHOVNÍ SLUŽBA   *   PRAVIDELNÉ AKTIVITY  
   

EUCHARISTICKÁ ADORACE MODLITBA RŮŽENCE 
Každý první čtvrtek v měsíci po mši sv. od 18:00 
u sv. Prokopa probíhá do 20:00 tichá adorace před 
vystavenou Nejsvětější svátostí. 

Touto modlitbou oslovujeme Pannu Marii a rozjí-
máme o Ježíšově životě. Společně se modlíme každý 
den před mší sv. za ukončení války na Ukrajině. 

 

KŘEST SVÁTOST SMÍŘENÍ 
Křest dospělých: S knězem je nutné domluvit osobní 
setkání, po kterém následuje příprava ke křtu (kate-
chumenát). Příprava začíná po Velikonocích, křest 
pak bude uskutečněn o Velikonocích příštích. 
Křest dětí do 6 let: Při osobním rozhovoru rodičů 
s knězem bude dohodnuta příprava na křest dítěte. 
Křest dětí 7-14 let: Při osobním rozhovoru s knězem 
bude dohodnuta příprava dítěte.  

Svátost smíření (sv. zpověď) lze přijmout: 
sv. Prokop: po, st, čt, pá  17:25-17:50 
sv. Roch: ne 16:30-16:50, září-červen st od 6:30 
sv. Anna:  ne 7:30-7:50 
S knězem lze individuálně dojednat i jiný termín. 
Dle církevního přikázání je nutné svátost smíření při-
jmout alespoň jednou do roka - v době velikonoční. Do-
poručuje se však častější přijímání této svátosti. 

CÍRKEVNÍ SŇATEK SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 

Nejde o pouhý právní akt, ale o svátost, ke které je nutná 
určitá doba přípravy. Počátkem je osobní setkání s kně-
zem a domluva doby přípravy (cca 3 měsíce). 

Tato svátost, ve které se přijímají dary Ducha sv., se 
v naší farnosti udílí zpravidla na podzim. Zájemci o pří-
pravu se domluví na jejím průběhu s knězem. Příprava 
probíhá v neděli od 16:30 ve Farním centru. 

SVÁTOST NEMOCNÝCH CÍRKEVNÍ POHŘEB 
V případě potřeby lze požádat o její udělení kněze, 
v naléhavých případech kdykoli. Svátost se udílí buď 
doma u nemocného nebo v jiném místě (nemocnice, 
domov seniorů apod.). 

Ať už jde o pohřeb na hřbitově, rozloučení v obřadní 
síni nebo uložení urny do hrobu, je vždy nutné domlu-
vit čas obřadu dříve s knězem než s pohřební službou. 
Účast kněze však není možná u tzv. „společného rozptylu“. 

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ DĚTÍ 
1.  předškoláci + 1. ročník ZŠ:  út 15:45 
2.  2. ročník ZŠ:   út 16:45   
3.  3. ročník ZŠ + příprava k 1. sv. přijímáni:  čt 15:15 
4.  4. – 8. ročník ZŠ : čt 16:15 
5.  9. ročník ZŠ + středoškoláci: pá 15:15  

 

Bližší informace na webových stránkách farnosti. 
nebo e-mailem: 
MiladaProvinska@seznam.cz , tel +420721128119 
 

 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY VE FARNOSTI 
 

BIBLICKÁ HODINA HOVORY O VÍŘE POLEDNÍ ATELIÉR 

Společné čtení a objasňování bib-
lických textů dle předem stanove-
ného rozpisu. čt 19:00-20:30  
(kromě 1. čt v měsíci) 

Pro katechumeny a také pro 
všechny, kdo hledají smysl života 
z víry a chtějí se připravit na přijetí 
svátostí. neděle 17:00-18:00 

Setkání převážně žen ke zdobení 
svíček a výrobě drobných užiteč-
ných předmětů, háčkování, šití 
apod. pá 9:00-12:00 (říjen-květen) 

 

MALÁ LITURGIKA MODLITEBNÍ SKUPINA 

Hovory o liturgii a liturgickém dění 
v Církvi i o všeobecných liturgic-
kých otázkách.   

1. a 3. pondělí v měsíci  

říjen - duben   
18:45-20:00   

Setkání:  2. pondělí v měsíci  (10.10.,14.11., 12.12) .v 19:00.  

ÚKLID KOSTELŮ 
Každou druhou sobotu v měsíci po mši sv. u sv. Prokopa v 8:00 se přítomní 
rozdělí do skupin a začne úklid kostelů farnosti. Rádi uvítáme každého, kdo 
bude chtít pomoci. I čistota a výzdoba Božího chrámu přispívá k celkovému 
duchovnímu stavu farnosti. Kdo může, měl by pomoci alespoň občas. 

 

Pokud není stanoveno jinak, konají se uvedené aktivity ve Farním centru – Čajkovského 36, Praha 3. 
Některé aktivity jsou v současné době a o školních prázdninách přerušeny nebo omezeny; informace jsou 
včas zveřejněny na webových stránkách farnosti. 

další informace:    webové stránky farnosti:  http://farnost-zizkov.cz/ 
  

mailto:MiladaProvinska@seznam.cz
http://farnost-zizkov.cz/


 

KOSTELY VE FARNOSTI PRAHA 3 - ŽIŽKOV 

farní kostel sv. Prokopa 
Praha 3, Sladkovského nám. 

filiální kostel sv. Anny 
Praha 3, ul. Tovačovského 

filiální kostel sv. Rocha 
Praha 3, Olšanské náměstí 

Aktuální informace pro každý den jsou na webových stránkách farnosti – www.farnost-zizkov.cz 

POŘAD BOHOSLUŽEB 

den kostel čas poznámka 

 

NEDĚLE 
sv. Anna 

sv. Prokop 
sv. Roch 

8:00 
9:30 

11:00   17:00 

 

pondělí sv. Prokop 18:00 
v latinském jazyce 
4x ročně v tridentském ritu u sv. Rocha 

úterý sv. Roch 17:00  

středa 
sv. Roch 

sv. Prokop 
6:00 
18:00 

mimo červenec a srpen;  v adventě Roráty 
 

čtvrtek sv. Prokop 18:00  

pátek sv. Prokop 18:00 
každý první pátek v měsíci po mši sv. pobožnost 
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu  

sobota sv. Prokop 8:00 každou druhou sobotu v měsíci úklid kostelů 

PŘÍPADNÉ ZMĚNY JSOU VČAS OZNÁMENY 

Výstav Nejsvětější svátosti: 

sv. Prokop: první čtvrtek v měsíci po mši sv. - eucharistická adorace do 20:00 

Úřední hodiny ve farní kanceláři: 
Čajkovského 36/669, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Kontakty: 

středa:   8:30 – 11:30     farář P. Vít Uher 
čtvrtek:  8:30 – 11:30     farář P. Vít Uher 

farář P. ThLic. Vít Uher, ThD.: 
tel. 731625910     e-mail: zizkov@efara.cz 
web:  www.farnost-zizkov.cz 

 

EKONOMICKÉ OKÉNKO stav ke dni  30. 9. 2022: 

výše dluhu (úvěr):  Kč 2 462 362,59 
sbírka na splácení úvěru – ZÁŘÍ 2022: Kč 13 900,- 
                                      
č. účtu farnosti: 6146009339/0800  
Česká spořitelna 

povinná měsíční splátka:  Kč 29 324,- 
 
 QR platba - možnost přispět  
na  různé potřeby farnosti 

 

Děkujeme za Vaše dary – jen díky nim můžeme i my dále pomáhat. 

PROKOPSKÉ LISTY 
č. 353 – ŘÍJEN 2022 

Vydává Římskokatolická farnost u sv. Prokopa Praha 3 – Žižkov 
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Příspěvky mohou být redakčně upravovány. Náklad 250 ks.   Výrobní cena 18 Kč.    
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